
 

KINDERDOOP & SAMENWONEN of GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

In onze gemeente krijgen we in toenemende mate te maken met een samenlevingsvorm waarin niet 

wordt gekozen voor trouwen, maar voor samenwonen. Het komt dan ook voor dat samenwonende 

stellen kinderen krijgen en vragen om de doop van hun kindje. 

De kerkenraad van Hervormd Oldebroek, wijk 2, heeft zich verdiept in deze situatie en wil graag een 

duidelijk standpunt innemen, die ook goed onderbouwd is. Dit om te voorkomen dat er pijnlijke 

situaties ontstaan. Dit heeft geleid tot deze nota. 

 
Bijbelse visie op de doop  

In de Bijbel lezen we al in een vroeg stadium dat God een verbond aangaat met het volk Israël. Als 

teken van de opname binnen dat verbond gaf God de opdracht dat al wat mannelijk is besneden 

moest worden. Meisjes en vrouwen werden destijds geacht onlosmakelijk aan de man te zijn 

verbonden en zo te delen in het verbond. De besnijdenis was hiermee een teken van Gods zoekende 

liefde en daardoor van grote waarde. In het Nieuwe Testament is de doop in de plaats van de 

besnijdenis gekomen.  

Door de Bijbel heen zien we op diverse manieren hoe er op het oorspronkelijke verbond tussen de 

Here God en het volk Israël voortgebouwd wordt. De relatie tussen Jezus Christus en Zijn gemeente 

op aarde en de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk zijn hier mooie voorbeelden van. De 

doop mag, net als in vroegere tijden de besnijdenis, gezien worden als een teken van het verbond dat 

God met mensen wil sluiten, als een bewijs van Zijn opzoekende liefde.  

Vertaling hiervan naar de bediening van de doop in de kerkelijke gemeente  

In het doopformulier dat door de kerk ontwikkeld is op basis van de aanwijzingen vanuit de Bijbel 

worden drie hoofdpunten genoemd met betrekking tot de doop. Daarop volgend wordt gesteld dat de 

doop bediend kan worden aan de kinderen van gelovige ouders die de verantwoording aangaan om 

hun kinderen tijdens het opgroeien te onderwijzen in de Bijbelse boodschap en het Evangelie van 

Jezus Christus.  

 

https://hervormdoldebroek.nl/wp-content/uploads/2022/09/Doopformulier-vereenvoudigd.pdf


Stellingname en omgang met de praktijk  

Zoals bovenstaand al is aangegeven zien we dat het verbond dat God met Israël sloot en ook met ons 

wil sluiten zich weerspiegelt in het huwelijk tussen man en vrouw. Het uitgangspunt is dan ook dat de 

ouders van nieuwgeboren kinderen zich binnen dat verbond, binnen het huwelijk (hebben) begeven. 

Naar ons inzicht behoort het huwelijk ook tot die leer en dat is eveneens een reden om ouders te 

motiveren om te trouwen.  

De praktijk van nu kan zijn dat ouders ongehuwd samenwonen en de wens uiten hun kind te laten 

dopen. Als kerkenraad vinden we dit, in het licht van wat de Bijbel ons voorhoudt, niet eenvoudig.  

Enerzijds mogen we als gemeente en kerkenraad dankbaar zijn als ouders hun kind willen laten 

dopen en wordt er geen harde eis gesteld aan de huwelijkse staat van de ouders. Anderzijds zijn de 

lijnen die door de Bijbel en het doopformulier getrokken worden, heel helder. Gesproken wordt over de 

doop van de kinderen van gelovige ouders. De tweede doopvraag vraagt duidelijk aan de ouders of zij 

instemmen met de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk 

geloof vervat is.  

Gezien het belang van de doop, willen we als kerkenraad graag in gesprek gaan met ouders die hun 

kind(eren) willen laten dopen. In deze doopgesprekken zal de motivatie van de ouders ter sprake 

gebracht worden. Belangrijk hierbij is dat alle drie de doopvragen grondig worden besproken.  

Het is de wens van de kerkenraad dat tijdens deze gesprekken bij de ouders inzicht ontstaat in de 

lijnen die de Bijbel trekt en in de onschatbare waarde die hierin vervat is. Dat hierdoor de bereidheid, 

zelfs het verlangen ontstaat om het huwelijk als samenlevingsvorm aan te nemen.  

Het bedienen van de doop hoeft ook niet altijd direct plaats te vinden, het mag ook tijd kosten om 

zover te komen. 

Wat is er mooier dan tot het inzicht te komen dat het (kerkelijk bevestigd) huwelijk als verbond met 

God beschouwd mag worden en dat kinderen door de bediening van de doop van jongs af aan binnen 

dat verbond mogen opgroeien! 

Als gemeente willen we graag dat kinderen gedoopt worden. Het geloofsleven is daarbij een 

belangrijke basis, dat geldt ook voor stellen die getrouwd zijn. De doopvragen lijken veel op de vragen 

die worden gesteld tijdens een belijdenis. Hoe sta je er persoonlijk in? Is het een overweging om na 

de doop ook eens na te denken over het doen van belijdenis? 
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